
GESLACHTSEEGISTEE

DER

FAMILIE NETSCHER.





GESLACHTSEEGISTEE

DER

FAMILIE NETSCHER.



GEDEUKT 75 EXEMPLAREN. NIET IN DEN HANDEL.



GESLACHTSREGISTER

DER

FAMILIE NETSCHER

MET LEVENSSCHETSEN VAN DE SCHILDERS

GASPAR, THEODORUS EN CONSTANTYN

EN ZEVEN GENEALOGISCHE TABELLEN.

'S-GRAVENHAGB. - MARTINUS NIJHOFF.

1889.





AAN ZIJN WAAEDEN EN HOOGGEACHTEN BROEDER

ADRIAAN DAVID VAN DER GON NETSCHER,

DEN OUDSTEN THANS IN LEVEN ZIJNDEN

NAAMDRAGER DER FAMILIE,

WORDT DIT aESLACHTSBOEK

OPGEDRAGEN DOOR

DEN SCHRIJVER.

's Gravenhage , 23 Februari 1889.





Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/geslachtsregisteOOunse



WAPEN VAN DE FAM ! Li E NETSCHER

Zie tie besclirijving 0[> Miidz. II.



INLEIDING.

Het welbekende tijdschrift de Navorscher bevatte, in zijn jaargang van 1862 op

blz. 80 , de volgende vraag : „ Stammen de leden van het geslacht Netscher , die

„ thans in Nederland en in Oost-Indië leven , af van den beroemden schilder

„Gaspar Netscherl zoo ja, op welke wijzei" — welke vraag was onderteekend

„Philo-Indicus."

Later kwam ik te weten, dat onder dit pseudoniem de ware naam was ver-

borgen van mijn hooggeachten neef van moederszijde
,
wijlen den heer Jhr. J. P,

Cornets de Groot van Kraaijenburg, in leven lid van den Raad van Indië en later

van den Raad van State, een groot beminnaar en bekwaam beoefenaar van genea-

logische studieën. Hij had reeds een geslachtsregister van de familie Netscher

ontworpen, dat echter, ook naar zijne eigen schatting, nog geheel onvolledig was,

maar dat mij nu toch van eenigen dienst is geweest voor het gemakkelijke overzicht.

Er is nimmer eenig antwoord op die vraag in den Navorscher gekomen en ik

achtte het toch niet van belang ontbloot voor de nog levende en voor de toekom-

stige leden van ons geslacht, om die quaestie opgehelderd te zien, zoodat ik er

over dacht mij daartoe aan den arbeid te zetten, toen op ééns, eenige maanden

geleden, mijne aandacht gevestigd werd op een allerbelangrijkst artikel over

Gaspar Netscher van den heer Dr. A. Bredius, in het tijdschrift Oud-Holland

(5e jaarg. 1887). Die bekwame schrijver over kunsthistorie gaf daarin een tal van

nauwkeurige en belangrijke bijzonderheden, omtrent Gaspar, zijne vrouw en

kinderen, geput uit Haagsche archieven en doopregisters, en dit bracht mijn plan

tot rijpheid om ons geslachtsregister van de ouderen aan te vullen en tot op de

thans levende generatiën voort te zetten.



8

Ik heb daarbij den schilder Gaspar als den stamvader onzer familie aangenomen,

want van diens vader is ons alleen door Houbraken's Groots Schouhurgh der JSFeder-

lantsche Konstschilders bekend, dat hij Johan heette, een bekwaam beeldhouwer was,

met Elisabeth Vetter trouwde en te Heidelberg overleed, een verhaal, dat door alle

latere biografen gevolgd is ; van Johan's voorvaderen weet ik zelfs de namen niet

en heb ik daarom van hen in het geheel geen melding kunnen maken.

Ook heb ik buiten beschouwing gelaten zekeren Andreas Nesscher of Nesscer,

die volgens Van der Aa's Aardrijksk. Woordenboek (deel I, blz. 195) in 1585 als

eerste Luthersche predikant te Amsterdam is beroepen en volgens berichten, voor-

komende in het archief dier gemeente, in 1604 naar Rotterdam is verplaatst,

waar hij in 1632 overleed. Voorts heb ik mij niet bekommerd om zijn zoon en

kleinzonen Andries, Hans en Matheus Nesscher of Nesscer, die volgens aanteeke-

ningen uit de doopregisters van het gemeente-archief, in Rotterdam hebben geleefd

en die op verschillende tijdstippen tusschen 1639 en 1692 kerkeraadsleden aldaar

zijn geweest. De gelijkluidendheid van naam zou mogelijk het vermoeden kunnen

wettigen, dat de predikant evenals Gaspar, doch een halve eeuw vroeger, uit

Duitschland herwaarts gekomen, daar in de 15e of 16e eeuw een gemeenschappe-

lijken stamvader met laatstgenoemden kon hebben gehad*? Ik heb daaromtrent

echter geen de minste zekere aanduiding kunnen vinden en daar mij uit niets

is gebleken, dat Gaspar of zijne kinderen ooit eenige relatiën van bekendschap

met die quasi-naamgenooten hebben gehad , moet ik het betwijfelen dat zij elkander

in den bloede bestonden. De voornoemde kerkeraadsleden hebben trouwens, voor

zoo verre mij bekend, verder geen spoor van nakomelingschap in Rotterdam

nagelaten.

Veeleer geloof ik dus, dat hier gedacht moet worden aan eene toevallige

naamsovereenkomst, evenzeer als zulks het geval is met zekeren notaris van

nagenoeg denzelfden naam, die gelijktijdig met de jongere zonen van Gaspar

Netscher in den Haag woonde. Volgens het voor genealogie-onderzoekers zoo be-

langrijke stuk van den heer J. G. van der Muelen, „De registers der graven in de

Kloosterkerk (opgenomen in het Algem. Nederl. Familieblad van A. A. Vorsterman

v. Oyen, 1887), zijn nl. in 1725 en 1726 te 'sHage acten gepasseerd door den notaris

Nesscher of Neschert. Die naam is waarschijnlijk ten gevolge van het onduidelijke

oude handschrift verkeerd overgebracht; de waarheid in deze is, dat blijkens een

register van geadmitteerde notarissen te 's-Hage van 1670—1811, berustende op

het Rijks-archief, de bedoelde notaris werkelijk den 28en Juli 1721 zijne acte van

admissie deed inschrijven, doch dat hij blijkens zijn eigen zeer duidelijk gestelde

handteekening Pieter Nesker heette en dus tot eene geheel andere familie behoorde.

Dat men trouwens met het lezen van namen en het maken van gevolgtrek-

kingen daaruit, zeer voorzichtig moet zijn, zelfs wanneer men met geschriften

van lateren tijd te doen heeft, moge blijken uit het volgende. In het tijdschrift

De Vereeniging: Christelijke stemmen, jaargang 1857, blz. 134, leest men nl. eene

oproeping door het „ N etscher- Verein " te Spiers, den Hen Febr, 1857 gericht

tot alle geloovige protestanten, met verzoek om gelden bij te dragen tot den bouw

van een Godshuis „op de plaats waar heden nog de bouwvallen van den eerwaar-

„ digen Netscher zichtbaar zijn" en zulks ter herinnering aan de gedenkwaardige

vergadering op 19 April 1529 door de Evangelische stenden te Spiers gehouden.
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Deze hadden daarbij — met instemming der Duitsche Vorsten, die der Hervorming

waren toegedaan (van Saksen, Brandenburg, Luneburg, Anhalt en Hessen) — ge-

protesteerd tegen eenige schadelijke besluiten der in de meerderheid zijnde Katho-

lieke stenden en by die gelegenheid voor het eerst openlijk den naam van

„ Protestanten " aangenomen.

Ik heb van 1857 tot nu kort geleden in den aangenamen waan verkeerd — en

waarschijnlijk velen met mij — dat een onzer voorvaderen in het begin der 16e

eeuw dus mede aan het hoofd had gestaan dezer merkwaardige godsdienstige

beweging. Maar, ten gevolge van een onlangs door mij ingesteld nauwkeurig

onderzoek, ontdekte ik dat hier eene groote vergissing heeft plaats gehad. In

Meijer's Conversations Lexikon en in tal van andere Duitsche plaatsbeschrijvingen

vond ik namelijk , dat te Spiers de ruïnen bestaan van een overoud slot of kasteel,

de „Retscher" geheeten, waar de voormelde protestanten-vergadering in 1529

heeft plaats gehad; hetgeen trouwens geheel in overeenstemming is met den

woordelijken tekst der oproeping van 1857, waarin gesproken wordt van de bouw-

vallen van den eerwaardigen „ N(R)etscher." Bij de vertaling dier oproeping voor

de Christelijke Stemmen, heeft men blijkbaar de kapitale Duitsche R (Oï) voor een

N (W) aangezien; zoodat overal waar in dat stuk Netscher staat, Retscher moet

worden gelezen en ik dus , helaas de zoo lang gekoesterde illusie heb moeten opgeven

!

Zoo als hierboven gezegd , zal ik het hierna volgende geslachtsregister aanvangen

met Gaspar Netscher en ik zal het doen voorafgaan door levensschetsen van

dien beroemden schilder en diens zonen Theodorus en Constantyn, die,

alhoewel in mindere mate dan de vader, toch ook in hun tijd als schilders zeer

gunstig bekend waren en nog gewaardeerd worden door de liefhebbers van oude

kunst. Voor het samenstellen dier levensbeschrijvingen heb ik hoofdzakelijk geput

uit den reeds hierboven genoemden Groote Scliouburgh enz., van Houbraken een tijd-

genoot van Gaspar, uit het vervolg op dat werk later uitgegeven onder den titel:

Nieuiüe Schouhurg der Nederl. KonstscJdlders enz., door Johan van Gooi, die Theodorus

en Gonstantyn persoonlijk gekend had en ook uit het vierde deel (1769) van de

Levensbeschrijvingen der Nederlandsche Konstschilders door Jacob Gampo Weyerman

uitgegeven. Daar, waar hunne verhalen met elkander in strijd waren, heb ik ze

onderling en met de mededeelingen van andere schrijvers vergeleken en de meest

waarschijnlijke opvatting aangenomen. Een in het begin der 18e eeuw door de

Piles in Frankrijk uitgegeven en ook in het Hollandsch vertaald boek met levens-

beschrijvingen van schilders liet ik geheel ter zijde, daar het schromelijke on-

nauwkeurigheden bevat en o. a. de onjuiste meening verkondigt, dat Gaspar

Netscher in Praag zou geboren zijn en dat zijne moeder van daar moest vluchten

omdat zij de Katholieke godsdienst beleed!

In bijna alle latere Hollandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche encyclope-

dieën en schildersboeken vindt men korte biographieën van Gaspar, Theodorus en

Constantyn Netscher; — in het Hollandsch zijn het: van der Aa's Biographisch

Woordenboek (1868), Witsen Geijsbeek's Woordenboek der zamenleving (1843), Im-

merzeel's Levens en iverken der Hollandsche schilders (1842) met het vervolg daarop

door Cbristiaan Kramm (1860); — in het Fransch: La vie des peinires Flamands

,

etc. van Descamps (1760), La nouvelle Biographie générale van Firmin Didot (1863)
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en de Dictionnaire historique et raisonné des peintres van Siret (1883); — in het

Duitsch: Dr. Nagler's Neues allgemeines Künstler-Lexicon (1841) en verschillende

andere Lexica; — in het Engelsch: John Smith's Catalogue raisonné of the most

eminent Dutch painters (1833), de Encyclopaedia Brittanica, de Anecdotes of painiinq

in England door Horace Walpole (1876) en The figure painters of Holland door

Lord Ronald Gower (1880).

Ik heb al die werken, voor het meerendeel op de Kon. Bibliotheek te 's Gra-

venhage voorhanden of in mijn eigen bezit, er op nageslagen en ik heb gevonden,

dat daarin de levensschetsen der drie schilders Netscher in den regel van Hou-

braken, van Joh. v. Gooi en van Campo Weyerman of van elkander nageschreven

zijn , met dezelfde leemten en onnauwkeurigheden , en dat daarin zeer natuurlijk

hun talent als kunstschilders en de waarde hunner voortgebrachte werken als

hoofdzaken worden behandeld, terwijl hunne persoonlijke lotgevallen en die hunner

naaste bloedverwanten en nakomelingen — mijn tegenwoordig doel — als bijzaken

beschouwd of geheel achterwege gelaten worden.

Van groote waarde was derhalve voor mij , de reeds in den aanvang van deze inlei-

ding hierboven genoemde studie van Dr. A. Bredius in Oud-Holland , zoomede de

bijzonderheden door hem medegedeeld uit de oude boeken en registers der Haagsche

Schildersconfrerie Pictura en opgenomen in het Archief voor JSfederl. Kunstgeschie-

denis van F. D. O. Obreen, 5e deel.

Naar dit voorbeeld heb ik toen verder voor Gaspar Netscher's kinderen, klein-

kinderen en achter-kleinkinderen , de mij voor het samenstellen der afstamming nog

ontbrekende data opgezocht in de doopregisters, trouwleggers ° en begrafenisboeken

te 's Gravenhage en te Rotterdam,

Bij al mijne onderzoekingen ondervond ik bijzonder vriendelijke hulp en mede-

werking, niet alléén van Dr. A. Bredius en van de heeren A. J. Servaas van

Rooijen en J. H. W. Unger, gemeente-archivarissen van 's Hage en van Rotter-

dam, maar ook van de heeren Jhr. C. A. van Sypesteyn, Dr. M. F. A. G.

Cam_pbell, bibliothecaris der Kou. Bibl. en Johs. Gram, secretaris der Acad. van

Beeld. Kunsten (vroeger Pictura) in den Haag; terwijl ik daarenboven van den

heer E. W. Moes, adjunct-archivaris van Rotterdam, een tal van zeer gewaardeerde

bijzonderheden omtrent de schilderwerken van Gaspar en zijne beide zonen mocht

ontvangen. Aan al die welwillende helpers zij daarvoor hier mijn oprechte dank

toegebracht.

Toen ik ten gevolge van die nasporingen in de oude archieven met het stam-

register tot mijn grootvader Franciscus in orde was, ging de zaak verder veel

gemakkelijker, daar van hem zeer nauwkeurige eigenhandige aanteekeningen be-

staan omtrent zijne twee huwelijken en de geboorte zijner zeventien kinderen
;
terwijl

ik wat de latere generatiën betreft, van sommige thans levende leden der familie

een tal van inlichtingen mocht ontvangen, waarvoor ik hen erkentelijk ben.

Het hierbij nu aan mijn oudsten broeder A, D. van der Gon Netscher (zie

tabel D) opgedragen en aan al de nazaten van Gaspar Netscher door mij aange-

boden geslachtsregister, bevat, naar ik durf zeggen, de volledige beantwoording

der vraag in 1862 door Philo-Indicus in den Navorscher gedaan. Daarmede is dus

de rechtstreeksche afstamming der thans levende leden onzer familie, van den

vermaarden schilder Gaspar op ontwijfelbare wijze aangetoond; want de data der
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geboorten en huwelijken, zoomede die der sterfgevallen, berusten allen op officieele

stukken, waarvan desverkiezende authentieke afschriften of extracten zouden te

verkrijgen zijn by de betrokken gemeente-archieven.

De data van den tegenwoordigen tijd, zijn door mij op de tabellen met de

meeste nauwgezetheid opgegeven, voor- zoo verre ik daarvan kennis droeg tot en

met 31 Januari 1889.

Achterin dit werk heb ik eenige bladzijden in blanco gelaten, bestemd voor

de familieleden , die genegen mochten zijn daarop hun eigen geslachtsregister verder

voort te zetten.

Het Wapen, dat vóór deze inleiding geplaatst is, werd volgens de traditie

reeds sedert ongeveer 200 jaren door de familie Netscher gevoerd. In de 17e

eeuw was het n.1. in Nederland gebruikelijk, dat alle personen van eenige positie

of aanzien in de maatschappij , ook niet-adellijken , een wapen aannamen en ik

vermoed dat dit wapen door Gaspar of diens oudsten zoon Theodorus aldus is

samengesteld, wat de heraldische stukken betreft, in herinnering aan de bosch-

en jachtrijke streken van Stuttgart, de plaats van herkomst hunner voorvaderen.

De bekwame wapenkundige, de heer J. B. Rietstap te 's Gravenhage, had de

goedheid mij op mijn verzoek de volgende heraldische beschrijving er van te geven:

Schild: gevierendeeld (écartelé); 1 en 4 in blauw een gouden dwarsbalk,

vergezeld van drie bruine arendsbeenen (twee van boven en één van onderen)

met de klauwen omlaag; 2 en 3 in zilver een zwarte wilde zwijnskop met

zilveren slagtanden en rooden tong, tusschen twee rechtop geplaatste hertshoorns

in natuurlijke kleur.

Helm, met goud-blauwen wrong. Helmteeken, een bruin arendsbeen met

de klauw omlaag. Dekkleeden, (lambrequins)
,
goud en blauw.

PIETER MARINUS NETSCHER,

Gep. Generaal-majoor (voorkomende op tabel D, hierachter).



LEVENSSCHETS VAN GASPAR NETSCHER.

Gaspar, Gasparus of Gasper Netscher is geboren te Heidelberg, volgens

de meeste biografen, die elkander naschreven, in het jaar 1639, doch volgens

sommigen in 1636, welke laatste opgave ons, in verband met andere nauwkeurig

door ons vergeleken omstandigheden zijns levens, de meest waarschijnlijke voor-

komt. Wij hebben nog getracht daaromtrent uit Heidelberg zekerheid te ver-

krijgen, doch vruchteloos; want er bestaan aldaar geen kerkelijke doopregisters

ouder dan 1649.

Zijn vader, Johannes Netscher, een beeldhouwer, afkomstig uit Stuttgart

en bij gissing geboren in het jaar 1600, had reeds jong die stad ten gevolge van

den oorlog moeten ontvluchten en had zich in Heidelberg gevestigd. Hij wordt

onder de bekwame beeldhouwers van zijn tijd opgenoemd in Klemm's Würtern-

hergische Baumeister und Bildhauer
,
Stuttgart 1882.

De jonge beeldhouwer geraakte te Heidelberg in kennis met Elisabeth

Vetter, de dochter van den Burgemeester aldaar en wist haar zoodanig te be-

hagen, dat zij tegen den zin van haar vader met hem trouwde; uit dit huwelijk

werden, behalve Gaspar, nog 2 zonen en ééne dochter geboren, allen ouder dan hij.

Twee jaren na Gaspar's geboorte stierf zijn vader Johannes en kort daarop

was zijne moeder door overlast van het krijgsvolk — de 30-jarige oorlog woedde

toen nog hevig in die streken — gedwongen Heidelberg te verlaten en eene

schuilplaats te zoeken in eene nabij gelegen vesting (de naam is ons onbekend).

Weldra door vijandelijke troepen (Zweden, Franschen of Keizerlijken?) belegerd en

van alle gemeenschap afgesloten, stierven de beide oudste zonen van gebrek,

doch de moedige weduwe wist met Gaspar en zijne zuster de geteisterde plaats te

ontvluchten. Dwars door landstreken, die door allerlei ruwe soldatenbenden wer-

den onveilig gemaakt en na ongeloofelij ke vermoeienissen en ontberingen, waarbij

het meisje bezweek, bereikte de zwaar beproefde moeder met Gaspar op den arm,

omstreeks 1640 de stad Arnhem, de eerste veilige plaats op het grondgebied der

Nederlandsche Republiek, het toevluchtsoord voor alle vervolgden in de 17e eeuw.

Waarschijnlijk door aanbevelingen van protestantsche vrienden uit Duitschland,

werd zij door menschlievende geloofsgenooten in Arnhem allervriendelijkst ont-

vangen en voortgeholpen, zoodat zij daar gevestigd bleef. Doctor Tulleken, een

godsdienstig, deugdzaam en rijk man, zooals de geschiedschrijver Houbraken zegt,

nam Gaspar „die een schoone jongen was daar een groote geest in doorstraalde"

naderhand (wij vermoeden na den dood zijner moeder) tot zich en deed hem de

Latijnsche school bezoeken , met het voornemen om hem tot Doctor in de medi-

cijnen op te leiden.

Van studeeren wilde onze levenslustige knaap echter niet veel weten, terwijl

hij daarentegen zooveel liefhebberij en aanleg voor teekenen verried, dat de brave
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Tulleken besloot hem onderricht daarin te doen geven door den kunstschilder

H. Coster, die stillevens, dood wild en gevogelte schilderde. Weldra had Gaspar

hier genoeg van en werd hij toen door zijn vaderlijken vriend Tulleken naar

Deventer gezonden, om zich verder onder de leiding van den beroemden schilder

Gerard Ter Borch, (op voorspraak van diens neef Willem Everwijn) in de kunst

te bekwamen. Hij bleef daar eenige jaren werkzaam en maakte zulke vorderingen,

dat hij later in het schilderen van portretten en van tafereelen met rijkgekleede

dames en heeren in zijde, fluweel of satijn, zijn leermeester vrij nabi] kwam. Ten

bewijze hiervan moge dienen, dat volgens Nagler's Künstler Lexicon in het Her-

togelyk museum te Gotha eene fraaie schilderij prijkt, door Gaspar Netscher ver-

vaardigd in 1655, dus op 19-jarigen leeftijd — welke schilderij kennelijk eene

kopie is van een te Amsterdam in het Rijksmuseum voorhanden schilderij van

Ter Borch en bekend onder den naam „de Vaderlijke raadgeving."

Gelijk te begrijpen is , duurde het niet lang of Gaspar begreep, dat hij voortaan

op eigen wieken zou kunnen drijven. Hij begaf zich derhalve naar 's Gravenhage

,

zooals een zijner biografen zegt „ een luchtstreek gezegend met konstlievenden en

met kontanten en hield zich een paar jaren bezig met het schilderen van kleine

stukken, die voor zeer geringe prijzen door kunstkoopers werden opgekocht en

hem dus weinig voordeel opleverden. Dit verdroot den veelbelovenden kunstenaar

,

die hooger op wilde en daartoe Rome, het emporium der schoone kunsten, wilde

bezoeken. Zijn trouwe beschermer Dr. Tulleken verschafte hem de middelen om
per scheepsgelegenheid naar Bordeaux te gaan en voorzag hem met een aanbe-

velingsbrief aan zijn neef Neny, een voornaam koopman daar ter stede, die hem

verder op den weg zou helpen om de reis door Frankrijk naar Italië voort te

zetten.

In Bordeaux gekomen maakte onze jeugdige reiziger echter kennis met zekeren

Godyn, een werktuigkundige uit Luik, wiens dochter, volgens Gampo Weyerman,

„een zeer bevallig wicht" met name Margaretha (en niet Marie zooals ver-

keerdelijk in sommige biographiën wordt gezegd) hem zoodanig bekoorde, dat hij

den 25en November 1659 met haar in het huwelijk trad.

Zijne reis naar Italië viel hierdoor in duigen en hij bleef voorloopig te Bor-

deaux , waar zijn schilderwerk veel aftrek vond en waar zijne jonge vrouw hem
in 1661 zijn eersten zoon Theodorus schonk. Met het oog op de steeds toenemende

geloofsvervolgingen in Frankrijk achtte onze protestantsche kunstenaar het evenwel

niet raadzaam op den duur daar te blijven en toen hij door Marinus de Jeude,

Drossaert van het Hof van Holland, een vermogend kunstliefhebber, dringend

werd uitgenoodigd naar Nederland terug te keeren, gaf hij gaarne gevolg daaraan.

In den zomer van 1662 vertrok hij weder naar 's Gravenhage en ondervond

daar ook werkelijk veel steun van den heer de Jeude; den 25en October van dat

jaar betaalde hij (blijkens de door ons geconsulteerde oude registers der Broeder-

schap) aan de Haagsche Schildersconfrerie Pictura zijne gerechtigheid van ƒ12
„ om de schilderconst als meester vrij te mogen exerceren " en hij zette zich met

groote vlijt aan den arbeid.

In den regel ontvingen de schilders in dien tijd geen hooge prijzen voor hun

werk en tegenwoordig wordt soms voor een onbeduidend stuk evenveel honderdtallen

guldens gevraagd, als toen tientallen guldens voor menig goed schilderstuk. Gaspar
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Netscher was dan ook aanvankelijk zeer matig in zijne eischen en wij zien o. a.

dat in eene vergadering van Pictnra, waar de meesters hunne schilderyen nu en

dan ter verkoop stelden, op den lOen Febr. 1663 „Gaspar Netscher een stuksken

„ schilderye ter caemere heeft gebracht, synde een kaerslicht, een mannecken sit-

„ tende en teekenent, en dat gestelt op ƒ40" (zie Obreen's Archief voor Nederl.

Kunstgeschiedenis , 4e deel). Ook vinden wij door Dr. A. Bredius in zijne studie

over Gaspar (in Oud-Holland) melding gemaakt van twee van diens bekende schil-

derijen, die in 1664 en 1667 respectievelijk voor ƒ 66 en ƒ 50 door hem afge-

leverd zijn.

Behalve enkele portretten van grootere afmetingen, zijn de meeste der door

hem tusschen 1662 en 1671 vervaardigde schilderstukken, in de musea berustend,

van kleinen omvang en stellen onderwerpen voor ontleend aan de geschiedenis of

mythologie: de dood van Cleopatra, een zijner meest beroemde schilderijen, (thans

in de Kunsthalle te Hamburg) , Bathseba in het bad , Loth en zijne dochters

,

Vertumnus en Pomona, enz., of wel zijn het genrestukjes en intérieurs, als: eene

dames-maskerade, een geneesheer de pols voelend, een familiefeest, spelende kin-

deren, moederlijk onderricht, de zangles, eene vrouw aan het spinnewiel, eene

muzijkpartij , de kaartlegster, de zeepbellenblazers, enz.

Sommige dezer onderwerpen zijn door Gaspar Netscher meer dan éénmaal ge-

schilderd, zoodat men dan ook in verschillende musea soms dezelfde of zeer op

elkander gelijkenende schilderijen onder denzelfden titel aantreft; van de meeste

dezer werken bestaan oude kopergravures van Houbraken, Bary, Bloteling, Baillie

of Wille. In het algemeen zijn zij smaakvol van groepeering en schoon van

coloriet, zoowel wat het vleesch als de bijzonderheden van het toilet, vooral het

satijn en de zijde betreft, en zij worden nog hedendaags door de kenners van oude

kunst zeer gewaardeerd, alhoewel ze niet gelijk gesteld werden met die van zijn

leermeester Ter Borch. Zij hebben op bekende verkoopingen in de vorige eeuw

prijzen van eenige honderden guldens en in de eerste helft van deze eeuw zelfs

tot ƒ 3000 a ƒ 6000 behaald , doch komen tegenwoordig zelden in den handel

voor, daar het meerendeel zich in vaste handen of in musea bevindt.

Gaspar zelf ontving er echter, zooals wij reeds zeiden, geen groote sommen

voor en daar zijne vrouw hem vrij geregeld om het andere jaar een nieuwe sprait

schonk, was hij er op bedacht de bronnen van inkomst ruimer te doen vloeien en

ging hij zich langzamerhand meer uitsluitend bezig houden met portretteeren.

Het was namelijk bij onze voorouders in dien tijd bijzonder in de mode, dat ieder

persoon van eenig aanzien of vermogen zich en de zijnen op het doek of paneel

wenschte „geconterfijt" te zien en voor die conterfijtsels werden hoogere prijzen

besteed dan voor gewone schilderstukjes. Volgens van Gooi is er bijna geen hoofd-

officier in den oorlog van 1672 in Staten-dienst geweest, die zich niet door Gaspar

heeft laten portretteeren en ongetwijfeld zijn hem de portretten van Willem Hl

en diens gemalin, van Johan en Gornelis de Witt, van Gonstantyn en Christiaan

Huygens, van Mr. Goenraad van Beuningen (Rijksmuseum), van Menno baron van

Coehoorn en van zoo vele andere aanzienlijken in den lande, op milde wijze be-

taald geworden. Daardoor is het dan ook verklaarbaar dat Gaspar Netscher, die

in 1662 zonder groote middelen uit Bordeaux te 's Gravenhage aankwam, bij zijn

dood in 1684 een niet onaanzienlijk vermogen in effecten en obligatiën en een
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fraai kabinet schilderyen kon nalaten , welke laatste gespecificeerd zijn opgegeven

in den notarieelen inventaris van den boedel zijner vrouw^, die eenige jaren later

overleed (zie het stuk van Dr. A. Bredius in Oud-Holland). Van Gooi schat het

bedrag van het tot op zijn overlijden bijééngegaard vermogen op ruim ƒ 82.000,

hetgeen voor dien tijd nog al aanmerkelijk kon genoemd worden, vooral wanneer

men nagaat welk een talrijk huisgezin hij te onderhouden had; maar hij hield

goede orde op zijne zaken en
,
voegt van Gooi er bij

, „ zijne vrouw was een goede

„huishoudster, die het kunstje om geld met geld te winnen, fix verstond,"

In het onlangs verschenen prachtwerk van den heer Bredius Die Meisteriverke

des Rijksmuseum zu Amsterdam (1888, 12e afl.) laat zich die kunstkenner volgender-

wijze over Gaspar Netscher's werken uit: „Seine Portraits sind gut gezeichnet und

„ modellirt und elegant in der Haltung. Besonders gerne malte er junge üamen

„ und wusste deren Reize stets in günstigstem Lichte erscheinen zu lassen , indem

„er sowohl die Augen etwas grösser als die Wirklichkeit malte, als durch die

,. glückliche Wahl in den Farben des Costüms."

Behalve de portretten, die hem besteld werden, heeft de werkzame Gaspar nog

een tal van afbeeldsels van zgne vrouw en van eenige zijner kinderen gemaakt,

die op den inventaris van de nalatenschap zijner vrouw (1694) met name worden

vermeld en bij verkoop overal verspreid zijn, zonder dat men later juist heeft

geweten wie het moest voorstellen. Ook schijnt hij eenige malen zich zeiven te

hebben geportretteerd en soms te zamen met zijne vrouw op één paneel, doch de

authenticiteit van deze laatste is zeer moeielijk te staven en is meestal twijfel-

achtig, daar zij soms onderling volstrekt geen gelijkenis hebben. Wij gelooven dat

men in latere tijden voor portretten, die de naamteekening van Gaspar droegen,

wel wat willekeurig is te werk gegaan met de aanduiding der personen, die zij

moesten voorstellen. Dit blijkt o. a. uit de overigens zoo gunstig bekende Catalogue

raisonné van John Smith, waarin een portret wordt vermeld van Gaspar en zijne

vrouw, door hem zeiven in 1657 geschilderd, terwijl wij weten dat hij eerst in

1659 naar Bordeaux vertrok, waar hij Margaretha Godyn leerde kennen en toen

huwde!

Gaspar's naam als portretschilder was zóó gunstig bekend, dat de Engelsche

ambassadeur, Sir William Temple, hem namens Koning Karei II herhaaldelijk zeer

voordeelige aanbiedingen deed als hij naar Engeland wilde komen. Volgens Horace

Walpole, in zijne Anecdotes of painting in England (2e dl. 1876), zou hij werkelijk

aan die uitnoodiging gehoor hebben gegeven, doch slechts zeer kort in Londen

hebben vertoefd. Al zijne Hollandsche biografen echter , zelfs Houbraken en anderen

die nagenoeg gelijktijdig met hem leefden, wederspreken zulks ten stelligste en

ook wij betwijfelen het zeer dat hij die reis zou ondernomen hebben, daar zijne

huiselijke omstandigheden en zijn steeds toenemend lijden aan jicht en graveel

hem zulks niet toelieten. Hij werkte steeds stil en vlijtig voort en heeft zelfs

sommige portretten op zijn bed zittende afgewerkt; ook heeft hy eenige gunstig

bekende leerlingen gevormd , als daar zijn : Joh. Vollevens Sr. , Daniël Haring en

Jan van der Does Jr. ; doch eindelijk werden zijne kwalen hem te machtig en

bezweek hy den 15en Januari 1684.

Van de twaalf kinderen, die Gaspar bij zijne vrouw verwekt had, waren er bij

zijn overlijden nog zes zonen en drie dochters in leven, zooals blijkt uit de hierachter
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volgende geslachtstabel A , die wij , wat betreft de datums der geboorten van dat

twaalftal , hebben kunnen samenstellen uit de mededeelingen van den heer Bredius

in het hierboven reeds meer vermelde tijdschrift Oud-Holland ; die mededeelingen

v^raren allen geput uit de doopboeken der protestantsche kerken te 's Grravenhage

en behoefden slechts hier en daar door ons met andere bijzonderheden aangevuld

te worden.

De meeste zijner zoons hebben als leerling de teekenschool der Schilderscon-

frerie Pictura bezocht, doch slechts twee hunner, Theodorus en Constantyn,

hebben op het voetspoor huns vaders later de schilderkunst met goed gevolg uit-

geoefend; wij zullen hieronder afzonderlijk hun levensloop schetsen.

Constantyn, de stamvader van alle thans in Nederland en Indië bestaande

Netschers, was de eenige van Caspar's zonen die gehuwd is geweest, terwijl van

de dochters , zooverre wij konden nagaan slechts ééne , Juliana , in het huwelijk

is getreden ; van de overige kinderen , behalve Theodoor en Constantyn, is ons niets

meer bekend dan hetgeen hierachter op tabel A voorkomt.

Caspar Netscher's weduwe, Margaretha Codyn, hertrouwde in 1687 met een te

's Gravenhage wonenden Franschman , Nicolaas Joblod; zij overleed den Hen Sept.

1694. De inventaris van haren inboedel, door den heer Bredius uit het notarissen-

archief medegedeeld, bevat een tal van aardige bijzonderheden.

Behalve de talrijke werken van Caspar, die nog in particuliere coUectiën of bij

familiën berusten, vindt men, voor zoo verre ons bekend, van hem in de ver-

schillende openbare musea het volgende getal schilderijen:

Dresden (Museum) 8; Amsterdam (Rijksmuseum) 7; St. Petersburg (Hermitage) 6;

Cassel (Gemaldegallerie) , München (alte Pinakotheke) en Florence (üflBzi) , elk 5

;

Berlijn (altes Museum) en Clasgow (National gallery) , elk 4 ; 's Gravenhage

(Mauritshuis) , Rotterdam (Museum Boymans) en Londen (National Gallery), elk 3;

voorts in de musea te Stuttgart, Gotha, Hamburg (Kunsthalle)
,
Pesth, Wörlitz

(Gothisches Haus), Parys (Louvre) en Lyon, elk 2; en eindelijk in de Kunstver-

zamelingen te Frankfurt a./M. (Stadelsche Institut), Stettin, Darmstadt, Brunswijk,

Schwerin, Weenen (Academie), Innsbrück (Ferdinandeum), Kopenhagen (Christiaans-

borg), Angers, Turijn (Pinacoteca) , Londen (Buckingham palace) en New-York

(Metropolitan Art-museum) , elk één stuk.

De meeste dezer schilderijen van Caspar zijn door hem onderteekend met zijn

naam voluit geschreven C. Netscher of wel met het monogram C. N.; in beide

gevallen is meestal de C door het voorste been van de JSF gestrengeld. Zijn zoon

Constantyn onderteekende zijne schilderijen meestaL Const. Netscher, een enkele

maal ook Constantin^ Netscher en ook soms C. Netscher, waardoor later eenige

werken van hem aan zijn vader zijn toegeschreven en omgekeerd. Kenners van

oude kunst kunnen het verschil echter meestal goed ontdekken en wanneer de

handteekening vergezeld is door een jaartal, is de zaak van zelve uitgemaakt,

daar Constantyn eigenlijk pas begon te schilderen toen zijn vader al overleden was.



LEVENSSCHETS VAN THEODORUS NETSCHER.

Tlieodorus, de oudste zoon van Gaspar Netscher en evenals zijn vader een

vermaard portretschilder , bracht eene reeks van jaren te Parijs door en werd

daarom door vele zijner biografen in Holland bijgenaamd „ de Fransche Netscher",

terwijl hij in de meeste Fransche schildersboeken als „peintre Francais" wordt

opgegeven.

Hij was in 1661 te Bordeaux geboren, doch vertrok het daarop volgende jaar

met zijne ouders mede naar 's Gravenhage , waar hij zijne opvoeding genoot , van

jongs af door zijn vader in de schilderkunst werd geoefend en op de teekenkamer

der Schildersconfrerie Pictura vlijtig naar het model teekende. Hij groeide

gunstig op en was, alhoewel klein van gestalte, welgemaakt en welgemanierd,

daarbij vol geest en verstand en vlug ter sprake, zoodat hij alle hoedanigheden

bezat om zich gunstig in de groote wereld voor te doen. Reeds op zijn 18e jaar

had hij zich den toegang weten te verschaffen ten huize van den Franschen am-

bassadeur in den Haag, den Grraaf d'Avaux, door wien hij en zijn boezemvriend

Adriaan Helvetius, zoon van den beroemden Dr. Johann Friedrich Helvetius (ge-

neesheer van den Stadhouder en van de Staten-Generaal) zeer goed ontvangen werd.

Theodoor was echter een losbol en daar zijn vader, die steeds een zwakke ge-

zondheid had, veel door de vingers moest zien, trachtte zijne moeder, volgens

zijn biograaf van Gooi „ een vogel, die zich van hare jongen niet liet overzingen,"

hem door berispingen en bestraffingen tot zijn plicht te houden. Ongeneigd zich

langer daaraan te onderwerpen, vormde Theodoor het plan om het ouderlijke

huis te verlaten en met zijn vriend Helvetius de wijde wereld in te gaan , ten

einde fortuin te zoeken en zij vonden eene gewenschte gelegenheid daartoe in

1680, toen de Graaf d'Avaux eene reis naar Parijs deed en hen vergunde in zijn

gevolg mede te gaan.

Helvetius, die reeds studiën in de geneeskunde had gemaakt, kreeg van zijn

vader een tal van poeders en recepten mede en Theodoor kreeg van zijn vader een

schilderij mede om in Parijs te verkoopen, terwijl hij van den opbrengst 100 dukaten

aan Gaspar moest terugzenden en het overschot zou mogen behouden om in zijn

eerste behoeften te voorzien.

Beide jonge lieden hadden geluk op hunne onderneming. Helvetius behaalde

succes met zijne medicijnen, daar hij bij eene toen te Parijs heerschende epidemie

van rooden loop eenige hooggeplaatste personen genas en door een nieuw ontdekt

geneesmiddel .zelfs den Dauphin (zoon van Lodewyk XIV) het leven redde, waar-

voor hem een geschenk van 1500 Louis d'or ten deel viel; hij bleef te Parijs als

geneesheer gevestigd
,

verkreeg een grooten naam en werd later benoemd tot

lijfarts van den Hertog van Orleans, Regent van Frankrijk.

Theodoor had voor zijn vaders schilderij 200 pistolen (ongeveer ƒ 2000) weten
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te verkrijgen, zoodat hem na de verplichte terugbetaling der 100 dukaten (ongeveer

/500) nog een aardige som overbleef, om aanvankelijk goeden sier mede temaken,

tot dat hij door zijn penseel den kost kon verdienen.

In Theodoor's levensbeschrijving door van Gooi, vinden wij eene eenigszins van

ons verhaal afwijkende en fantastische voorstelling van de reis der twee vrienden

naar Parijs en van hunne aanvankelijke wedervaringen aldaar, maar wij hebben

onze opvatting gevolgd naar Campo Weyerman, die ons ditmaal waarschijnlijker

voorkwam dan van Gooi, aangevuld en vergeleken met hetgeen wij in van der

Aa's Woordenboek en Firmin Didot's Biogr. générale omtrent de loeide vrienden vonden.

Zooveel is zeker dat Theodoor door zijn talent, even als zijn vriend Helvetius,

te Parijs in de hooge kringen weldra ontvangen werd en zich al spoedig een

onafhankelijke positie wist te verzekeren. Hij dacht dan ook vooreerst niet aan

terugkeer naar Holland, vooral nadat zijn vader in 1684 overleden en zijne moeder

weinige jaren daarna, zeer tegen den zin harer kinderen, hertrouwd was. Zijn

naam als schilder werd in Frankrijk meer en meer bekend en hij maakte de

levensgroote portretten niet alleen van vele der voornaamste edellieden en hove-

lingen, maar ook van den Hertog van Orleans, later Regent van Frankrijk; doch,

zegt een zijner biografen, „zwol de goudbeurs door het schilderen, zij dunde en

kromp door het verwilderend en overdadig leven," en op deze wijze werd onze

lichtzinnige artist natuurlijk door zijn arbeid niet rijk, maar hij bleef toch gedu-

rende ongeveer twintig jaren te Parijs gevestigd.

Toen evenwel de gezant der Nederlandsche Republiek, Lodewijk van Nassau,

Heer van Odyk, die na het sluiten van den Rijswijkschen vrede te Parijs was

gekomen, na een paar jaren verblijf aldaar, in 1700 weder naar Holland terug-

keerde , wist deze Theodoor over te halen hem te vergezellen , onder belofte van

hem een voordeelig ambt in het vaderland te zullen bezorgen. Dit ging echter

volstrekt zoo vlot niet en toen door den dood van Willem Hl in 1702 de Heer

van Odyk geheel buiten regeeringsinvloed geraakte, werd deze zaak op de lange

baan geschoven; eerst een paar jaren later werd aan Theodoor Netscher het ambt

van ontvanger der belastingen te Hulst in Staats-Vlaanderen opgedragen. Hij was

zóó weinig daarmede ingenomen, dat hij die betrekking door een klerk liet waar-

nemen en zelve in den Haag bleef wonen.

Sedert zijne terugkomst uit Parijs verkeerde hij druk in de Haagsche groote

wereld , waarin hij door zijn talenten zeer gezien was , doch hij had ook weder

zijn penseel ter hand genomen en een zijner voornaamste groote werken uit dien

tijd was het levensgroote portret, ten voete uit, van den Koning en Stadhouder

Willem ni, dat hem door den Raad van State besteld was tot versiering harer

vergaderzaal en dat hij in 1701 schilderde. Voor dit stuk had hij oorspronkelijk

ƒ 1000 gevraagd, doch men schijnt niet vlug met de betaling te zijn geweest en

toen na den dood van Willem IH in 1702 de geestdrift voor het afbeeldsel van

dezen grooten vorst waarschijnlijk eenigszins verflauwd was, werd hem bij ResoJ.

van den Raad van State van 3 Maart 1703 daarvoor slechts ƒ 700 toegekend (zie

Archief voor Nederl. Kunsigeschiedenis van Obreen, 2e deel, blz. 140),

Dit portret is werkelijk in de zaal van den Raad van State opgehangen en

bevond zich daar nog in 1730 (volgens de Riemer's Beschrijving van "s Gravenhage

,

Ie deel, bl. 142), maar in het prachtwerk van Arnold Ising, Het Binnenhof
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(1879—1884) lezen wij in het hoofdstuk over het kwartier van den Raad van State

„vóór den thans verdwenen schoorsteen prijkte Willem de Derde, levensgroot, zit-

„tende, in Koninklijk gewaad, door T. Netscher in 1701 gemaald," Dit portret is dus

blijkbaar bij eene verbouwing van het Binnenhof weggenomen; waar het toen is

opgeborgen hebben wij in weerwil onzer ijverige nasporingen niet kunnen ontdekken.

Theodoor's voornaamste Maecenas in dien tijd was de Heer van Wassenaer Duven-

voorde en niet alleen voor hem, maar ook voor den Raadpensionaris van Slingelandt,

den Admiraal van Wassenaer, den Thesaurier Hop, den heer van Ellemeet, den Baron

Suasso en vele anderen , maakte hij fraaie familie-portretten. Vele dier schilderijen zijn

ongetwijfeld nog bij de afstammelingen dier familiën voorhanden, maar de meeste

zijner werken zijn in de particuliere collectiën van sommige adellijke geslachten in

Frankrijk en in Engeland gebleven. Wat openbare verzamelingen betreft , bezit zooverre

wij weten , in Nederland alléén het museum te Haarlem twee zijner schilderijen.

Hij schilderde zeer vlug en gemakkelijk en zg die zich door hem lieten portret-

teeren, behoefden slechts zeer kort voor hem te poseeren en nimmer in eene ge-

dwongen of vaste houding, daar hij al pratende, bij afwisseling opstaande of een

snuifje nemende, nu en dan een penseelstreek aan zijn schets gaf. Hij was zeer

capricieus in zijn werken en wanneer hij goed bij kas was schilderde hij menig

portret gratis , alléén uit liefde voor de kunst.

Een der opmerkelijkste staaltjes van zijn artistieke opvatting, is voorzeker wel

het volgende. Toen Frederik I, de eerste Koning van Pruisen, omstreeks dien tijd

een bezoek te 's Gravenhage bracht , liet hij Theodoor ontbieden , om zich te doen

portretteeren en na ééne zitting had deze reeds eene schets van het portret ge-

maakt, die aller bewondering wegdroeg. De schilder zou den volgenden dag terug

komen om het aangevangen werk voort te zetten, doch hij liet zich wachten en

vertrok voor eenigen tijd naar Hulst. Te vergeefs stelde men bij een later bezoek

van den Koning in den Haag pogingen in het werk, ook door aanbieding van

eene groote som gelds, om Theodoor te bewegen het portret te komen voltooien.

Hij bleef volstandig weigeren „daar het gelaat van den vorst niets schilderachtigs

aanbood en dus in strijd was met het schoonheidsgevoel."

Wij vermoeden dat dergelijke vreemdsoortige wijze van handelen, die zich onder

andere vormen wel meer voordeed, aan sommigen mishaagde en dat menigeen zich

dan liever wendde tot zijn meer eenvoudigen broeder Constantyn , ook een bekwaam

portretschilder, die eveneens in den Haag woonde en een minder onafhankelijk standpunt

had gekozen. In weerwil zijner excentrieke opvattingen had Theodoor echter vele invloed-

rijke vrienden en beschermers en daardoor geschiedde het, dat hij in 1715 de voordeelige

aanstelling ontving van betaalmeester van de 6000 man hulptroepen, door onze Republiek

aan Koning George I geleverd, om de opstandelingen in Schotland ten onder te brengen.

Het schijnt dat hij reeds vooraf naar Engeland was vertrokken om die geld-

zaken te regelen, waarschijnlijk in het gevolg van zijn beschermer, den heer

Arend van Wassenaer Duvenvoorde, die door de Staten-Generaal als hun buiten-

gewone gezant derwaarts was gezonden, om George I met zijne troonsbestijging

geluk te wenschen. Wij zien althans in het journaal van den heer van 's Grave-

sande, secretaris van dat gezantschap (berustende in het Rijks-archief), dat bij de

plechtige intrede van dien buitengewonen gezant in Londen, op 15 Maart 1715,

waaraan ook onze gewone ambassadeur Philip Jacob van Borssele van der Hooge
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deelnam , onze Theodoor met de heeren van Leefdaal en van Vredenburgh , als z. g.

edellieden van het gezantschap, in eene koets met 8 paarden en voorafgegaan door

hunne knechten, in den deftigen stoet medereden. De andere heeren in dien statigen

optocht, in koetsen met 8 paarden, waren l'Hermitage, van Catwijck, van Slin-

gelandt, van der Goes, van 's Grravesande en Bosheyde, benevens een stalmeester

en 8 pages te paard en een getal van 32 knechten of lakeijen. Daarna volgden

nog een paar kleinere koetsen met het mindere personeel der ambassade.

In dien tijd werd meer praal door de gezanten vertoond dan tegenwoordig!

Na afloop der Schotsche expeditie bleef Theodoor Netscher nog eenige jaren in

Engeland en vond te Londen een groot vriend in den Ridder Matheus Dekker, een

Amsterdammer van geboorte, die in den handel zeer rijk geworden was en veel

invloed aan het Engelsche hof had. Door dezen bij de voornaamste Lords en Pairs

van het Rijk en zelfs bij de Koninklijke familie ingeleid , verdiende onze schilder

niet alleen tamelijk veel met portretteeren, maar kwam hij ook in zeer vriend-

schappelijke verhouding tot den Hertog van Devonshire, een groot en vermogend

kunstliefhebber. Herhaaldelijk werd hij op diens landgoed met vorstelijke gastvrij-

heid ontvangen en toen hij kort voor zijn terugkeer naar Holland weder geruimen

tijd daar had doorgebracht, vond hij den laatsten dag voor zijn vertrek aan het

middagmaal op zijn bord een verzegeld pakket, inhoudende eenige aandeelen van

de z. g. Zuidzee-compagnie, hem door zijn milden gastheer tot afscheid geschonken.

Daar de opgeschroefde windhandel in die aandeelen toen nog in gang was, vond

hij gelegenheid ze eenige dagen later op de beurs te Londen voor ƒ 60.000 te

realiseeren en vertrok in 1722 met een welgevulden buidel naar Holland, Van

Gooi zegt, dat hij hem kort na zijn terugkeer op de verkooping van het Kunst-

kabinet van den heer Jacques Meijers te Rotterdam ontmoette en „ dat Theodore

er toen, naarmate zijner jaren, welgedaan uitzag en koets met paarden hield,"

Het in Engeland verworven fortuin kwam den avontuurlijken artist zeer te

stade, want zijne dagen van voorspoed waren ten einde. In zijne qualiteit als

ontvanger van Hulst , welke betrekking hij nog steeds , alhoewel op een afstand

,

waarnam, had hij aan zekere met hem bevriende familie te veel crediet verleend

en daar hij te ridderlijk was om die vrienden aan de kaak te willen stellen, werd

hij zelve voor de schade aangesproken. Hij moest daarover een proces voeren, dat

hij met de kosten verloor, en was verplicht zijn ontvangersambt neder te leggen.

Door dit alles ontmoedigd en lichamelijk veel lijdend aan jicht en podagra,

kwam hij tot het excentrieke besluit, om zich geheel uit het publieke leven terug

te trekken en zijne dagen te gaan eindigen in het stille Hulst, waar hij vroeger

juist nimmer had willen wonen. Te vergeefs trachtte zijn vriend Dekker, die in

1727 in Holland kwam, hem over te halen om weder mede naar Engeland te

gaan. Theodoor Netscher was afkeerig van de wereld geworden en stierf te Hulst,

volgens sommigen in 1732, volgens anderen in 1728, welk laatste jaartal ons het

meest waarschijnlijk voorkomt. In het gemeente-archief te Hulst is, volgens mede-

deeling van den Burgemeester, daarover niets te vinden, wij vermoeden dus dat

hij daar op een buitentje gewoond heeft, dat onder eene andere gemeente ressor-

teerde. Hetgeen van zijn vermogen nog overgebleven was, liet hij na aan de

kinderen van zijn broeder Constantyn, die al eenige jaren vroeger overleden was.



LEVENSSCHETS VAN CONSTANTYN NETSCHER.

Constantyn, de vijfde zoon van Gaspar, geboren te 's Gravenhage en aldaar

den 16en December 1668 in de Kloosterkerk gedoopt, was met minder schitterende

eigenschappen begaafd en van veel eenvoudiger aard dan zijn oudste broeder

Theodorus, doch heeft zich evenwel een minstens even degelijken naam als portret-

schilder weten te verwerven.

Hij heeft de eerste beginselen der kunst van zijn vader geleerd, doch had het

ongeluk dien goeden leidsman reeds op zijn 16e jaar te verliezen. In diens nalaten-

schap bevonden zich echter een groot getal schetsen, voltooide en begonnen schil-

derijen, welke den jongen knaap als voorbeelden uitmuntend te pas kwamen en

hij werd daarenboven door zijne strenge moeder geregeld naar de teeken-academie

gezonden om naar het model te teekenen en thuis voortdurend aan den arbeid

gehouden.

Gedurende eenige jaren ging dit goed en Constantyn heeft later vaak gezegd,

dat zijne moeder hem het schilderen geleerd had, maar door het tweede huwelijk

van de moeder in 1687 met den Pranschman Joblod, ontstond weldra tweedracht

in het huisgezin, daar Caspar's vijf zonen, die toen nog in huis waren en waarvan

drie bijna of geheel volwassen, zich niet onder den stiefvader wilden schikken.

Zoodra zij dan ook konden, verlieten zij het ouderlijke huis en gingen afzon-

derlijk wonen of de wijde wereld in; de eenige van wien wij den levensloop kon-

den nasporen is de jongste, Antony, die zich onder de leiding van Constantyn

ook op het schilderen had toegelegd en reeds een vrij goed portret maakte. Antony

woonde samen met Constantyn en verteerde meer dan hij verdiende, zoodat hij

langzamerhand zijn vaders erfdeel opgemaakt had en in 1701 als sergeant naar

Oost-Indië vertrok, waar hij in 1705 tot vaandrig bevorderd werd en den lOen

Oct. 1713 te Batavia overleed.

Ook Constantyn leidde, zooals de meeste jonge schilders destijds, een lustig leven

en had een gevoelig hart voor de schoone sexe, maar bij hem stond toch de

ernstige kunstarbeid meer op den voorgrond. Hij had het talent van bijzonder

goed gelijkenissen te treffen en een schoon en helder coloriet aan zijne stukken te

geven. Hij heeft veel fraaie portretten geschilderd voor de Heeren van Wassenaer,

Suasso en andere voorname familiën in Nederland en voor hooggeplaatste vreem-

delingen te 's Gravenhage , en ook hij heeft, evenals zijn vader Caspar en zijn

broeder Theodoor, het portret van Willem Hl gemaakt. De Britsche ambassadeur,

graaf van Portland, noodigde hem met aandrang uit om mede naar Engeland te

gaan , doch zijn broeder Theodoor ontraadde hem zulks , zooals van Gooi zegt,

„ wel wetende dat C. niet vlug werkte en dat tot het schilderen van groote per-

„sonadiën aen de hoven der Koningen een kloek en vaerdig penseel vereischt

„word." Ook leed Constantyn reeds jong evenals zijn vader aan jicht en graveel,
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zoodat hij wijselijk aan den raad zijns broeders gehoor gaf en in den Haag bleef,

waar hij trouwens een nuttigen werkkring had.

Reeds den 16en Aug. 1686 was hij lid geworden van de Haagsche Const- en

schildersbroederschap Pictura en later klom hij op in het bestuur dier Confrérie

tot Hoofdman en tot Deken, welke betrekkingen hij bij afwisseling van 1701 tot

aan zijn dood waarnam. Van zijne werken zijn er niet zoovele bekend als van

zijn vader, daar hij zich bijna uitsluitend bezig hield met het schilderen van

portretten, die meest bij particulieren als familie-eigendom bewaard blijven.

Alléén weten wij dat er schilderstukken van hem zijn in de musea te Amsterdam,

Berlijn, Dessau (Anmlienstift)
,
Rotterdam, Ramberg, Hamburg, Oldenburg, Parijs

(Louvre), Turijn en St. Petersl3urg (Hermitage). Het schilderij van hem, dat zich

te Rotterdam (Boymans) bevindt, stelt Willem Hl voor en ook in het Rijksmuseum

te Amsterdam is een portret van dien vorst, dat aan hem wordt toegeschreven,

doch waarschijnlijk door zijn vader Gaspar geschilderd is.

Constantyn's meest bekende leerlingen waren Coenraad Roepel, Matheus Ver-

heijde en Dirk Kindt.

Op zijn 41e jaar had Constantyn het celibaat vaarwel gezegd en was den Ben

Februari 1709 in de Kloosterkerk te 'sHage gehuwd met Magdalena van

H a a n s b e r g e n, de 1 9-jarige dochter van den bekenden schilder Johan van Haansbergen,

Bij deze vrouw verwekte hij zeven kinderen , allen door ons in de doopregisters der

Kloosterkerk , Grroote Kerk en Nieuwe Kerk in den Haag gevonden , en waarbij

een enkele maal Constantyn's zwager Pieter Cornelis van Haansbergen en diens

vrouw Maria van Hoecke, maar in den regel zijn andere zwager en boezemvriend de

schilder Willem Johan van Haansbergen en diens eerste vrouw Adriana Cruijt als

getuigen bij den doop vermeld staan.

In de laatste jaren zijns levens namen Constantyn's kwalen hand over hand

toe, totdat hij in Maart 1723 daaraan overleed. Hij werd den 27en dier maand in

de Kloosterkerk te 's Hage begraven in het graf der familie van Haansbergen en

liet zijne vrouw achter met weinig fortuin en met vier kinderen: Adriana Willemina,

Pieter Marinus, Constantia en Johanna Maria. Constantia werd een jaar na haar

vader in hetzelfde graf bijgezet en van de beide andere later gehuwde dochters

hebben wij niets naders kunnen te weten komen, dan hetgeen wij op de stamlijst

hierachter mededeelen; zoodat dus Pieter Marinus over blijft als degene die

het geslacht van Caspar en Constantyn heeft overgeplant, tot op de bij ons, door

bestaande familie-aanteekeningen , meer nauwkeurig bekende generatiën.

Het blijkt dat Pieter Marinus niet aan de schilderkunst deed, reeds jong naar

Rotterdam trok en aldaar op den leeftijd van 23 jaren trouwde met Elisabeth

Sil vergieter, eene dochter uit de deftige familie van dien naam; wij vinden

althans in Scheffer's Rotterdamsche Historiehladen (2e deel, blz. 594), den naam ver-

meld van Engel Silvergieter (vermoedelijk Elisabeth's grootvader) die in 1652 be-

noemd was tot Luit. ter zee bij de Admiraliteit van de Maas, aan boord van zijn

vader den Kapitein ter zee C. E. Silvergieter. Uit zijn huwelijk sproten vijf kinderen,

waarvan vier op betrekkelijk jeugdigen leeftijd en althans ongehuwd en zonder

nakomelingen zijn overleden, hetgeen ons bleek uit eene in het Rotterdamsche

gemeente-archief berustende notarieele verklaring (ter gelegenheid van de overname

van een graf in de Princekerk afgegeven) dat Franciscus op 26 Juni 1777 het
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éénig overgeblevene kind en de universeele erfgenaam was van de kort te voren

overledene weduwe van Pieter Marinus, geboren Silvergieter.

De familie Netscher, die onder Gaspar en Constantyn tot de schilderswereld te

's Gravenhage behoorde, was dus door Pieter Marinus geheel naar Rotterdam en

in den handel overgebracht en ook zijn zoon Franciscus bleef daar met zijn talrijk

kroost gevestigd. Daarna is zulks veranderd en de thans levende leden van ons

geslacht, met zijne vertakkingen
,

zijn zooals op de hierachter volgende tabellen

te zien is, door geheel Nederland en Indië in allerlei betrekkingen verspreid.







TABEL A.

CASPAR IE

Zoon van den beeldliouwer Johan Net
kunstschilder, geboren te Heidelberg in 1(

1684. — Tronwt te Bordeaux 25 Novembe
huwelijk zijn 12 kinderen gesproten, alle, be

1. Theodorus.

Bekwaam portret-

schilder
;

geboren te

Bordeaux 1661; over-

leden te Hulst 1728,
ongehuwd.

2. Gaspar.

Gedoopt 22 Juh
1663 ; overl. tus-

scheu 1674 en 1684.

3. JOHANNES.

Geb. in 1 665; overl.

tusschen 1687 en 1714,
ongehuwd.

4. EVERARDUS.

Ged. 18 Febr. 1667.

Hij vertrok in 1697
naar Oost-Indië en was
in 1714 overleden.

5. CONSTANTYN.

Bekwaam portretschilder; ged.

16 Dec. 1668; begraven in de

Kloosterkerk te 'sHage, 27 Maart
1728. Trouwt 6 Febr. 1709 met
Magdalena van Haans-
bergen (geb. 20 Febr. 1690),
dochter van den schilder Johan
van Haansbergen.

1. JoHANNA Sofia.

Ged. 's Hage 5 Juli

1710. Kort daarna over-

leden.

2. Adriana
WlT>LEMINA.

Ged. 's Hage 13

Dec. 1711. Kort
daarna overleden.

3. Adriana Willemina.

Ged. 's Hage 18 Jan.

1713. Trouwt 13 Oct.

1737 te 's Hage met
Carel Lodewijk Ditwe
(uit Cüstrin, prov. Bran-
denburg). Verder niets

bekend.

4. Willem Adrianüs.

Ged. 's Hage 30 Dec.

1714. Kort daarna over-

leden.

5. PIETER MARmUS.

Ged. 's Hage 8 Sept. 1717;
overl. te Rotterdam en begraven

aldaar in de Princekerk , 4 Mei
1752. Trouwt te Rotterdam 17

Mei 1740 met Elisabeth Sil-

ver gieter (ged. 24 Dec. 1711

en overl. 20 Mei 1777), dochter

van Engel Silvergieter en Catha-

rina de Wecker.

Iv

Cc

li

e iial)

1

V

2 [aar

1. Maodalexa Maria.

Ged. Rotterdam 1 Juni

1741
;
begr. aldaar 3 Oct.

1757.

2, EXGELBERT.

Ged. Rotterdam
26 Dec. 1742. Onge-
huwd overl. voor

1777.

3. Elisabeth
Willemina.

Ged. Rotterdam 25

Oct. 1744. Ongehuwd
overl. vóór 1777.

Ged. Rotterdam
1819.

FRANCISCUS.

31 Aug. 1747; overl. aldai 1

X

1775 met H e s t e r v

op 11 Nov. 1776 ten

le huwelijk, 24 Dec.

(oud 19 jaar) , die

haar eerste bevalling overleed; het kin

Pieter Franciscus , stierf 26 Nov. 1776.
2e huwelijk, 21 Febr. 1779 met Elisal

Putten (geb. 13 Aug. 1756 en overl. 28

dochter van Hendrik van Putten en Jeanu

uit dit huwelijk zijn de volgende 16 kinderei

1. Elisabeth

Fr ANGINA.

Geb. te Rot-

terdam 18 Dec.

1779; overl. al-

daar 19 Febr.

1833. Trouwt
aldaar 4 Maart

1803 met Jaoob
VAN Santen
KoLFF (geb. te

Rotterdam 27

Jan. 1779, overl.

aldaar 8 Nov.

1861).

Zie verder

Tabel B.

2. Jeannette
Henriëtte.

Geb. te Rotterdam
27 Nov. 1780; overl.

aldaar 14 Nov. 1823.

Trouwt aldaar 5 Nov.
1806 met Antoni Cor-
nelides van Vollen-
hoven (geb. 17 Nov.

1777, overl. 12 April

1840). Deze laatste

hertrouwt 14 Dec. 1825

met zijne schoonzuster

Cornelia Constan-
tina Netscher, uit

welk laatste huwelijk

geen kinderen.

II

Zie verder Tabel C

3. Franciscus
Marinus.

Geb. te Rotterdam
18 Febr. 1782; overl.

aldaar 11 Sept. 1828.

Koopman. Trouwt 18

April 1808 met Eli-
sabeth van der
G 0 n (dochter van den
Vice-Admiraal A. D. v.

d. Gon uit diens derde

huwelijk
;
geb. te Ber-

gen op Zoom 26 Oct.

1785, overl. te Delft

29 Aug. 1868).

III

Zie verder Tabel D.

4. Henricüs
johannes.

Geb. te Rotter-

dam 21 Juli 1783;
overl. te Salatiga op

Java 17 Oct. 1855.

Trouwt te Utrecht

1816 met Christi-
na Johanna

Pronckert (geb.

17 Juni 1782, over-

leden op Kampong
Malayo

,
nabij

Meester Cornelis

,

1867).

IV

Zie verder Tabel E.

5. Petrus
constantinus.

Tweelingbroe-

der van Henri-

cüs Johannes

;

overl. 1 7 Juli

1784.

V

6. Hester
Elisabeth.

Geb. te Rotter-

dam 15 Aug. 1784

;

overl. aldaar 3 Nov.
1842.Trouwtaldaar

29 Sept. 1819 met
Cornelis Martinus
VAN DER Mee, ont-

vanger te Rotterdam

(geb. 8 Juni 17 70 en

overl 2 Oct. 1838).

VI

Zie verder Tabel F.

7. Pieter
Marinus.

Geb. te Rot-

terdam 15 Sept.

1785 ; overl. al-

daar 20 Mei

1839. Koopman;
ongeliuwd.

VII
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^TSCHER.

ler en Elisabeth Vetter. — Beroemd
overleden te 's Gravenliage , 15 Januari

L659, met Margaretha Grodyn. — Uit dit

[ve de oudste , te 's G-ravenhage geboren.

Alexandria
en

IIIbella Amaranthe.

eelingen; ged. 26

la 1670 en overl. in

l\ of 1676.

8. JULIANA.

Ged. 18 Maart 1673
;

overl. na 1714. Gehuwd
met den heer Duchamp

,

geneesheer te Mons.

Verder niets bekend.

9. Kachel.

Ged. 8 Maart
1675; overl. na

1714, ongehuwd.

10. Alexander.

Ged. 15 Jan. 1677;
overl. na 1714. Was in

1706 luitenant in de

comp. van kapitein van
Dieraen (Commissie-

boek V. d. Raad v. State

op het Rijksarchief).

11. ISABELLA.

AMARANXnE 11.

Ged. 18 Maart

1678; ongeh. overl.

na 1714.

12. Antony.

Ged. 17 Sept.

1679; overl. 10 Oct.

1713, als vaandrig

te Batavia.

COXSTANTIA.

(il). te 's Hage (of in

II laburige gemeente)

j of 1719 en begra-

n n de Kloosterkerk
I raart 1724.

7. JoHAïTNA Maria.

Ged. 's Hage 28 April

1721. Trouwt in 1740 met
Gerardüs Paulus Swaens

,

kapitein in het Reg. van
den generaal Reede van
Outshoorn; zij stierfin het

kraambed van haar eerste

kind. Verder niets met
zekerheid bekend.

1 Nov.

1 j a ren
)^ lge van

,
gedoopt

I van
1 1848),

It Allart;

ï i)roten

:

5. Adriana Petronella.

Ged. Rotterdam 7 Sept.

1749. Ongehuwd overl. vóór

1777.

U Johannes
' IKOÜORUS.

1 te Rotterdam
1-1786 ; overl. te

,1 20 Jan. 1864.

1
Ned. Leeuw

,

i. Raad v. State.

\ 13 Aug. 1811

'jtronella Ja-

jM a t h ij s s e n
!;• van Mr. Daniël

IMathijssen en
111 Jacoba Sophia
isteyn; geb. te

?en 18 Aug.

Ja
overleden te

20 Oct. 1868).

Vin

ler Tabel G.

9. Margaretha
Catharina.

Geb. te Rot-

tei'dam 15 Oct.

1788; overl. 20
Sept. 1827. On-
gehuwd.

IX

10. CORNELIA
CONSTANTINA.

Geb. te Rotterdam
29 Nov. 1789; overl.

aldaar 80 Dec. 1830.

Trouwt aldaar 14 Dec.

1825 met Antoni CoR-
NELIDES VAN VOLLEN-
HOVEN, weduwnaar van
hare zuster Jeannette

Henriëtte
;
geen kin-

deren uit dit huwelijk.

X

11. Dochter.

Dood gebo-
ren 27 Aug.
1790.

XI

12. Willem
Adrianus.

Geb. te Rotter-

dam 28 Sept. 1791;
overl. te Antwerpen
190ct. 1851. Kunst-
schilder en kunst-

handelaar. Trouwt
weinige jaren vóór
zijn dood te Londen
Miss B a 1

1 ;
geen

kinderen.

XII

13. DOODE ZOON
en

14. Gaspard
Jacobus.

Tweelingen
geb. te Rotter-

dam 27 Aug.
1792 en de laat-

ste overleden 6

Oct. 1792.

XIII en XIV

15. Charlotte
ROSINA.

Geb. te Rot-

terdam 11 Oct.

1798; overl. al-

daar 4 Mei 1797.

XV

16. Gerardus
Johannes.

Geb. te Rot-

terdam 15 April

1795; overleden

aldaar in 1815.

(Was in het voor-

jaar van 1813 als

Garde d'honneur

naar Parijs uit-

getrokken.)

XVI
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TABEL B (voortzetting van No. I op TABEL A).

Kinderen van JACOB VAN SANTEN KO

1. CORNELIS JaCOB VAN

Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 12 Febr.

1808; overl. aldaar 21 April

1861. Koopman; versierd met

het Metalen Krnis 1830/31,

zijnde als vrijwillig dragonder

uitgereikt. Trouwt 25 Juli

1844 met zijne nicht Elisa-

neth Netscher.

(Zie Tabel G.)

Kind van

C. J. VAN SANTEN KOLFF

en

E. Netscher.

Jacob van Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 19 April

1848. Letterkundige; trouwt

5 Juli 1882 met Carolina
Jacoba Beijnen (geb. te

Voorburg G Aug. 1860).

2. Franciscus Elisa van

Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 11 Nov.

1809 ; overl. Maartensdijk 8

Sept. 1879. Chemist; trouwt

29 Jan. 1839 met Doro-

thea Louisa Christina

Bosboom (geb. 24 Mei

1819).

3. Geertrüida Cornelia

VAN Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 16 Mei

1811; overl. aldaar 19

Nov. 1813.

4. Elisa Franciscus van

Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 9 Dec.

1812; overl. 8 Maart 1851

op Banka , als administra-

teur der tinmijnen. Onge-

huwd.

5. Geertrui.! ji

VAN Sant]

Geb. Rotteih

1814; trouwt

met Bartholi

MONDT (geb.

Amersfoort 18

liCl

Me

Kinderen van

F. E. VAN SANTEN KOLFF

en

D. L. C. Bosboom.

1. Jacoba van Santen Kolff. Geb. Rot-

terdam 21 Juli 1848, overl. 27 April

1882.

2. JoHANNES Hendrik van Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 14 April 1851 , med.

stud. te Leiden; overl. 3 Aug. 1871.

3. Petrus van Santen Kolff. Geb. Rot-

terdam 24 Dec. 1852.

4. Charles Henry van Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 21 Juli 1856.

BTt

ilm

A

Kinderen van

BARTHOLD JACOB SUERMONDT

en

G. C. VAN Santen Kolff.

1. JOHANNA HiLLEGONDA CORNELIA SüERMONDT. Gcb. RottC

1846. Trouwt 29 Aug. 1872 met Mr. Jan Willem

15 Mei 1839), thans notaris te Zwijndrecht. Uit dit

zoon en ééne dochter in leven.

2. Jacob SüERMONDT. Geb. Rotterdam 14 Juli 1849, '

1849.

3. Elisabeth Francina Süermondt. Geb. Rotterdam

Trouwt 8 Mei 1884 met Gustave Jacques Baron va

(geb. 25 April 1853), Burgemeester van Hoogland; u

één zoon en ééne dochter in leven.

4. Jacqueline Conradine Süermondt. Geb. Rotterdam ;

overl. 13 Nov. 1855.

5. Gualtherus Güstaaf Süermondt. Geb. Rotterdam

Officier der artillerie in Ned.-Indië. Eerste huwelijk l

te Breda , met zijne nicht Leonie Netscher
Gerardus Johannes, vermeld op Tabel G); dit huwe

te Soerabaya Febr. 1885. Tweede huwelijk 22 Febr

rabaya met Caroline Koenen. — Uit elk de:

ééne dochter in leven.

6. GüSTAViNA Adolphina Süermondt. Geb. Rotterdam 28

7. Jacques Süermondt. Geb. Rotterdam 12 jMaart 186(

Infanterie. Trouwt 27 Mei 1886 te Utrecht met

Elisabeth Buys Ballot (geb. 10 Mei 1862). U
is één zoon.

8. Jacqueline Süermondt. Geb. Rotterdam 12 Maart l|^l, T

met den vorigen.

9. Hillegonda Cornelia Johanna Süermondt. Geb. Rot

1863.

itl



1(01 'F (uit zijn huwelijk met E. F. Netscher).

lORNELIA

KOLFF.

itterm 15 Juli

Juni 1845

ACOB SUER-

3|Mei, overl.

pt. 1878).

m 14 Maart

jiTER (geh.

iwelijk één

rl. 8 Nov.

Juli 1852.

30ETZELAER

uilit huwelijk

Jan. 1855;

\Noy. 1856.

Aug. 1879

ochter van

ontbonden

^86 te Soe-

huweljjken

pril 1858.

|j(|Officier der

3nriëtte
ülit huwelijk

). Tweeling

lam 3 April

6. Elisabeth Francina

VAN Santen Kolff.

Geh. Rotterdam 6 April

1816; overl. Amsterdam 15

Maart 1887. Trouwt 10 Mei

1843 met Félix Alberï

Theodore Delprat
,
gepens'i

generaal-majoor, oud-Minister

van Oorlog, Ridder Ned.

Leeuw en verschillende andere

orden , lid van den Amster-

damschen Gemeenteraad (geb.

21 Mei 1812, overl. 7 April

1888).

7. Coenraad Jacob van

Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 6 Nov.

1817; overl. aldaar 19

Maart 1868. Koopman;

ongehuwd.

Kinderen van

FÉLIX ALBERT THEODORE DELPRAT

en

E. F. VAN Santen Kolff.

1. Jacoba FRANgoiSE Delprat. Geb. Breda 5 Maart

1844; overl. 2 Oct. 1846.

2. Pauline Delprat. Geb. Breda 30 Juli 1845.

3. Maria Catharina Conradina Jacoba Delprat. Geb.

Breda 6 Febr. 1847; overl. 24 Maart 1847.

4. Henri Guillaume Marie Delprat. Geb. Breda 9 Febr.

1848; overl. 5 Febr. 1849.

5. Cornelie Francoise Delprat. Geb. Breda 28 Nov.

1849.

6. Théodore Félix Albert Delprat. Geb. Breda 8 Aug.

1851. Ingenieur der Staatsspoorw. in Ned.-Indië.

Trouwt per procuratie 6 Maart 1879 te Delft met

Jonkvr. Cornelia Wilhelmina Magdalena
van Panhuys (geb. 7 Aug. 1848). Uit dit huwelijk

één zoon en twee dochters thans in leven.

7. Elise Franciscüs Delprat. Geb. Breda 28 April

1853. Officier der artillerie.

8. Constant Charles Delprat. Geb. Breda 2 Dec. 1854.

Med. Doet. en Arts; trouwt 17 Mei 1888 te Amsterdam

met Catharina Elisabeth Reynvaen (geb.

15 Febr. 1859).

9. Guillaume Daniël Delprat. Geb. Delft 1 Sept. 1856.

Mijn-ingenieur in Spanje; trouwt 4 Sept. 1879 te

Amsterdam met Henriëtte Maria "Wilhel-

mina Sophia Jas (geb. 16 Juni 1858). Uit dit

huwelijk thans in leven één zoon en 3 dochters.

10. Daniël Delprat. Geb. 's Hage 7 Dec. 1858; overL

5 Maart 1874.

8. Jacoba Elisabeth van

Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 4 Juni

1819; overl. aldaar 21 Maart

1886. Trouwt 24 Aug. 1843

met Fredericus Augustinus

Vink (geb. 2 Maart 1817,

overl. 19 Juli 1883).

9. Gerard Johan van

Santen Kolff.

Geb. Rotterdam 6 Januari

1821; overl. aldaar 5 Maart

1823.

Kinderen van

FREDERICUS AUGUSTINUS VINK

en

J. E. VAN Santen Kolff.

1. Njcolaas Michiel Vink. Geb. Rotterdam 5 Mei 1845.

2. Elisabeth Francina Vink. Geb. Rotterdam 4 Nov. 1847.

3. SwANiDA Anna Elisabeth Maria Vink. Geb. Rotterdam

6 Jan. 1849. Trouwt 25 Aug. 1881 te Rotterdam met

Corneille Marie St. Martin (geb. Rotterdam 23 Aug.

1836). Uit dit huwelijk zijn 2 zoons en 2 dochters.

4. Petrus Johannes Vink. Geb. Rotterdam 9 Nov. 1850;

overl. 9 Juni 1885.

5. Coenraad Vink. Geb. Rotterdam 3 Nov. 1852.

6. Jacob Vink. Geb. Rotterdam 2 Oct. 1854. Trouwt 26

Juni 1879 te Amsterdam met Victorine Amalia
Beatrice Huygen (geb. 6 Jan. 1854). Uit dit

huwelijk zijn één zoon en drie dochters.





TABEL C (voortzetting van No. II op TABEL A).

Kinderen van

ANTONI CORNELIDES VAN VOLLENHOVEN

(uit zijn eerste huwelijk , met J. H. Netscher).

1. cornelis

Willem van

Vollenhoven.

2. Franciscüs

Elise van

Vollenhoven.

3. Anna , 4. Elisabeth 5. Anna
j
6

1

WiLLEMINA van
I

VAN WiLLEMINA VAN

Vollenhoven, i Vollenhoven, i Vollenhoven.

Geb. Rotter- Geb. Rotter-

dam 23 Mei dam 1 Sept.

1808; overL 1809; overl. Deo. 1814.

7 Aug. 1840 te
|

20 Nov. 1888.

Padang, als ka- Trouwt 27 Juni

pitein der genie
j

1838 met Ja-

en Ridder M. coba Alida

Geb.UFebr. I Geb. 1 Oct.

1812; overl. 15 1813; overl. 11

W. O. (voor de

citadel v. Ant-

werpen).

K r u ij f f (geb.

16 Febr. 1810).

Mei 1815.

Eliza

VAN

Vollenhoven.

Geb. 5 Febr. Geb. 8 Aug.

1815; trouwt
\

1816; overl. 1

26 Sept. 1844

met Hendrik

JOHAN WeS-

SELS, ontvanger

der Rijksbelas-

tingen (geb. 13

Oct. 1809).

Oct. 1817.

7. Elisabeth

VAN

Vollenhoven.

Geb. 11 Oct.

1817; overl. 12

Juli 1818.

8. Antoni

VAN

Vollenhoven.

Geb. 22 Oct.

1819; overl. 12

Sept. 1843 te

Leiden.

Kinderen van

F. E. VAN VOLLENHOVEN

en

J. A. Krüiff.

1. Antonie van Vollenhoven. Geb. Rotter-

dam 24 Oct. 1845.

2. Elisabeth van Vollenhoven. Geb. Rot-

terdam 21 Aug. 1850.

Kinderen van

H. J. WESSELS

en

A. W. VAN Vollenhoven.

1. Matthijs Wessels. Geb. 5 Mei 1845.

2. Martina Wessels. Geb. 12 Maart 1849.

3. Antonie Wessels. Geb. 13 Aug. 1852.

4. Franciscüs Eliza Wessels. Geb. 14 Nov.

1854.







TABEL D (voortzetting van No. III op TABEL A).

Kinderen van FRANCISCUS MARINUS NETSCH

I

1, Elisabeth Francina Neïscher.

Geb. Rotterdam 11 April 1809; trouwt 21

April 1838 met Barend Zür Mühlen , assuradeur

te Amsterdam (geb. 15 April 1795 en overl.

17 Nov. 18G5), eerder weduwnaar van Alida

Goothardt.

Kinderen van

B. ZÜR MÜHLEN

en

E. F. Netscher.

1.

4.

6

CoNSTANTiA ZüR MüHLEN. Geb. Amsterdam

12 April 1840; trouwt 27 Oct. 1859 met

GusTAAF AüOLF Brünings , officier der artill.

(geb. 10 Dec. 1835, overl. 6 Febr. 1878).

Uit dit huwelijk is één zoon geboren.

2. Elisabeth Zür Mühlen. Geb. Amsterdam

2 Nov. 1842; overl. aldaar 10 Oct. 1861.

3. Barend Zür Müiieen. Geb. Amsterdam 18 Juli

1844; overl aldaar 22 Mei 1863.

Adriaan David Zür Mühlen (tweeling met

den vorigen). Geb. 18 Juli 1844. Lid der

Prov. Staten van N.-Holland en der Kamer

V. Koophandel te Amsterdam; trouwt 22

April 1870 te Delft met Maria Louisa
Adriana List (geb. Batavia 3 Juli 1849).

Uit dit huwelijk zijn in leven 3 zoons en

8 dochters.

JuDiTH Zür Mühlen. Geb. in 1846 en weinige

weken daarna overleden.

Geertruiua Johanna Zür Mühlen. Geb.

Amsterdam 17 Maart 1848. Trouwt 9 Aug.

1877 te Arnhem met Remo Harbert Fannius

SiKKES , arts en offic. v. gezondh. (geb. te

Beerta, prov. Groningen, 7 Jan. 1848).

Franciscus Marinus Zür Mühlen. Geb.

Amst. 21 Dec. 1849; volontair bij het Instr.

Bat"n te Kampen, overl. 10 Oct. 1867.

Gérard Zür Mühlen. Geb. Amsterdam 24

Juni 1853, overl. 9 Aug, 1872 te Batavia,

als ad j.-administrateur bij de Stoomv.-Maatsch.

Nederland.

7.

2. Adriaan David van der Gon Netscher.

Geb. Rotterdam 23 Febr. 1811; ontving bij

den doop den .toenaam van der Gon, in

herinnering aan zijn grootvader van moeders-

zijde, den Vice-admiraal A. D. van der Gon.

Was eerst officier der Ned. Marine , later lid

V. h. Hof van Politie in Britsch Guiana , lid

V. d. Haagschen Gemeenteraad en Ridder Ned.

Leeuw. Trouwt:

1°. 21 April 1838 te Nijmegen met C o r n e 1 i a

Gijsbertha Swaen (geb. Amstelveen

20 Nov. 1813, overl. Demerary 4 Jan. 1854).

14 Sept. 1855 te 's Hage met zijne nicht

Francisca Netscher, dochter van

den Staatsraad Mr. I. T. Netscher (zie

Tabel G)-

90

Kinderen van

A. D. VAN DER GON NETSCHER.

(Uit 2 huwelijken.)

Uit eerste huwelijk met C. G. Swaen,

1. Francina Elisabeth v. d. G. Netscher.

Geb. Nijmegen 28 Oct. 1838 ; overl. Demerary
20 Aug. 1846.

2. Antonie V. D. G. Netscher. Geb. Nijmegen
14 April 1841. Resident op Java. Trouwt
Mei 1870 met Anna Char lotte Neu-
mann (geb. 15 Nov. 1852); uit welk
huwelijk thans leven één zoon en vier

dochters.

3. Cornelis V. D. G. Netscher. Geb. Demerary

7 Juni 1843. Assistent-Resident op Java.

Trouwt 1875 met B r i g i 1 1 a C o n s t an ce

Henriëtte Kniphorst (geb. 1 Febr.

1856).

4. Johanna Christina v. d. G. Netscher. Geb.

Demerary 4 Aug. 1845; overl. te 's Hage
4 Juni 1869.

5. PiETER Marinus v. d. G. Netscher. Geb.

Demerary 1 April 1847; overl. Batavia 23

April 1870.

6. Francina Elisabeth v. d. G. Netscher.

Geb. Demerary 18 Juli 1849; overl. 's Hage
10 Aug. 1870.

7. Catharina Jeannette v. d. G. Netscher.

Geb. Demerary 2 Sept. 1853. Trouwt 20 April

1876 met Mr. Eugène Alexandre Etienne

V. D. Kemp, Kantonrechter te Zevenbergen

(geb. Naarden 27 Aug. 1846). Uit dit huwelijk

in leven één zoon en ééne dochter.

Uit tweede huwelijk met F. Netscher.

1. Zoon. Bij de geboorte te Demerary, 13 Juli

1856, overleden.

2. Dochter. Onmiddellijk na geboorte, 12 Nov.

1857, te Delft overleden.

3. Dochter. Onmiddellijk na geboorte , 30 Oct.

1858, te Delft overleden.

4. JoHANNES Theodorus V. D. G. Netscher. Gcb.

24 Oct. 1859 te Delft; overl. 16 Febr. 1862.

5. Cornelia Gijsbertha v. d. G. Netscher. Geb.

21 Oct. 1860, te Delft; overl. 1 Juni 1862.

6. Johannes Theodorüs v. d. G. Netscher. Geb.

9 Mei 1864 te Delft. Theeplanter op Java.

7. Dochter. Geb. 3 Febr. en overl, 4 Febr. 1867

te Delft.

8. Dochter. Geb. 23 Aug. en overl. 25 Aug.

1870 te 's Gravenhage.

3. Franciscüs Elisa Netsc

Geb. Rotterdam 27 Sept. 1813 ; o-

20 Febr. 1866. Kapitein terkoopv

7 Oct. 1842 met Geertrui da
(geb. 23 Juni 1810, overl. 3

dochter van den notaris Wiegand

0

4.

6.

Kinderen vaii

F. E. NETSCHER

E. Wiegand.

Elisa Geertruida Netscher

27 April 1845; overl. aldaar

Alexandrina Netscher. Geb

Dec. 1846; overl. Heemstede

Pieter Netscher. Geb. Nijmi

1849; overl. aldaar 22 Oct. :

Franciscus Marinus Netsciie

gen 26 Sept. 1850. Cadet oj

Academie te Breda; overl.

18 Dec. 1873.

Pieter Netscher. Geb. Nijr gi

1852; trouwt Mei 1884 te

met Sophia van der
in leven één zoon en ééne d

Elisabeth Francina Netschi

s'en 3 Oct. 1854; overl. aldaa

(let

d(i

71f,



(uit zijn huwelijk met Elisabeth van der Gon).

;o\I. Nijmegen

i'pri dij. Trouwt

i'' i e g a n d

n-il 1860),

'M Nijmegen.

b. Nijmegen

Febr. 1865.

ymegen 26

Oct. 1872.

ijdn 10 Maart

Jl.

iifljeb. Nijrae-

Kon. Mil.

i Oavos Platz

en 13 Nov.

Gravenhage

e r. Thans

ter.

Geb. Nijme-

iiai April 1858.

4. Alexander

Netscher.

Geb. Rotterdam

15 Sept. 1815; overl.

6 Oct. 1815. En nog

5. EEN VIERDE ZoON.

Geb. 3 April 1817 en

terstond overleden.

6. Alexander

Netscher.

Geb. Kotterdam

9 Aug. 1818. Gepd

Luit.-Kol. der artill.

O.-I. leger, Ridder

Mil. Will. Orde (2^

Bali-expeditie 1848).

Trouwt 9 Febr. 1854

met Wilhelmina
Maria Henriëtte

Schneider (geb.

17 Nov. 1825), doch-

ter van den Kolonel

H. L. Schneider.

7, 8 en 9.

Drie Zoons.

Geb. te Rot-

terdam 1820,

1821 en 1822;

allen bij of

kort na ge-

boorte overl.

10. Pieter Marinus

Netscher.

Geb. Rotterdam 4

Juni 1824. Gep^ Gene-

raal-Majoor, Inspect. t.

h. Mil. onderwijs. Ridder

Ned. Leeuw , Roos v.

Brazilië en Offic. Eiken-

kroon. Trouwt:

1°. 21 April 1858 in

Suriname met An-
na Maria Thur-
kow (geb. 22 Maart

1834, overl. teSoden

31 Aug. 1860).

2°. 25 Sept. 1867 met

Jacoba Gerarda
Wilhelmina Ma-
ria Scheurleer
(geb. 9 Dec. 1830),

dochtervan den ban-

kier G. J. Scheur-

leer te 's Hage.

11. Catherina

Jeannette

Netscher.

Geb. Rotterdam

11 Nov. 1826; overl.

Arnhem 15 Jan.

1876.

12. Een Zoon.

Dood gebo-

ren 1 Nov.

1827.





TABEL E (vooRTZETTiNa van No. IV op TABEL A).

Kinderen van

HENRICUS JOHANNES NETSCHER

(uit zijn huwelijk met C. J. Pronckeet).

L Fraïtciscijs Hbnricus Johannes

Netscher.

Q-eb. Rotterdam 7 Aug. 1817; overl.

'sGravenhage 28 Januari 1878. Laatstelijk

Resident van Pekalongan , Ridder der

Guelfenorde. Trouwt 8 Juli 1857 te

's Hage met zijne nicht Catharina
Michiela Johanna Netscher
(zie Tabel G).

2. Elisabeth

Netscher.

Geb. . . . ?

Op jeugdigen leef-

tijd overleden.

3. Jan Karel

Netscher.

Geb. . . . ?

Opjeugdigen leef-

tijd overleden.

4. Elisa Netscher.

Geb. Rotterdam 7 Dec. 1825; overl. te

Batavia 1 April 1880 als lid v. d. Raad

van Nederl. Indië ; Ridder v. d. Ned. Leeuw

en van de Oostenr. Frans Jozefs orde.

Trouwt 21 Oct. 1854 met W i 1 h e 1 m i n a

Elisabeth Theunisz (geb. 27 Jan.

1825 te Ternate).

Kinderen van

FRANCISCUS HENR. JOH. NETSCHER

en

C. M. J. Netscher.

1. Heneicus Johannes Theodoeüs Netscher. Geb. Peka-

longan 14 Sept. 1859. Theeplanter. Trouwt 22 Sept.

1886 met Antoinette Constance Schiff (geb.

in Indië 25 Sept. 1864). Uit dit huwelijk ééne dochter.

2. JusTus Petrus Jacobus Netscher. Geb. Pekalongan

25 Jan. 1862. Tabaksplanter.

3. Franciscüs Cristianus Johannes Netscher. Geb. 's Gra-

venhage 30 April 1864. Letterkundige.

4. Elisabeth Catharina Johanna Netscher. Geb. 's Gra-

venhage 17 Nov. 1865.

Kinderen van

ELISA NETSCHER

en

W. E. Theunisz.

1. Franciscüs Gaspar Netscher. Geb. Batavia 2 Juli 1855.

Controleur bij het Binn. Bestuur op de Buitenbezittingen

in Ned. Indië.

2. Christina Johanna Rüdolfina Netscher. Geb. Batavia

31 Aug. 1858. Trouwt 12 Sept. 1877 met Henry

Charles Maurenbrecher (geb. Batavia 18 Aug. 1844)

,

Oost-Indisch Hoofdambtenaar. Uit dit huwelijk thans in

leven 3 zoons en 2 dochters.

3. Elize Johanna Carolina Abramina Netscher. Geb.

Riouw 4 Sept. 1861. Trouwt 17 Maart 1879 te Batavia

met Arend Ludolf van Hasselt (geb. 6 Jan. 1848),

Oost-Indisch Hoofdambtenaar. Uit dit huwelijk in leven

twee zoons.





TABEL F (voortzetting van No. VI op TABEL A.).

Kinderen van

CORNELIS MARTINUS VAN DER MEE

(uit zijn huwelijk met Hester Emsabeth Netscher).

i

CORNELIS MaRTINUS VAN DER MeE Jr.

Geb. Rotterdam 29 Juli 1822; overl. te Homburg

1868. Trouwt October 1851 met zijne nicht

Suzanna Margaretha van der Mee te

Delftshaven. Uit dit huwelijk 3 kinderen; verder

mij onbekend.







TABEL G (voortzetting van No. VIII op TABEL A).

Kinderen van JOHANNES THEODORUS NE'

L Franciscus

Netscher.

Geb. 's Hage 25

Mei 1812; overl. 23

Aug. 1812.

2. Franciscus

Netscher.

Geb. 's Hage 2

Juni 1813 ; overl.

3 Febr. 1826.

3. Cornelia Dana

SoPHiA Netscher.

Geb. 's Hage 17

Oct. 1814; overl. 4

Auff. 1840.

4. Elisabeth Netscher.

Geb. 's Hage 28 Sept.

1816; overl. Eotterdam 8

Mei 1849. Trouwt 25 Juli

1844 met haar neef Cor-

nelis Jacob van Santen

KOLFF.

(Zie Tabel B.)

5. Justus Adrianus

Henricüs Netscher.

Geb. 'sHage 10 April 1818.

Gep'i Referendaris Inspec-

teur der Rijksgevangenissen;

Ridder Ned. Leeuw. Trouwt

18 Sept. 1867 met Jonkvr.

S O p li i a Maria J o-

h a n n a Cornets de

Groot V. K r a a ij e n-

b u r g (geb. te Batavia

7 April 1833).

6. Job i

Theodora

Geb.
\

Febr. ie|o

16 Mei 1



HER (uit zijn huwelijk met P. J. Mathijssen).

A

TSCHER.

ige 25

overl.

7. Gerakdus Johannes

Netscher.

Geb. 's Hage 9 Maart

1822; 0761-1. Stuttgart 16

Febr. 1877. Ingenieur in

O.-I. Staatsdienst. Trouwt

23 Nov. 1847 te Tagal

met Mathilda Theo-
dora Char lotto Lu-

cas s e n (geb. in Indië

16 Jan. 1828).

8. Catharixa Michiela

JOHANNA ÏTeTSCHER.

Geb. 's Hage 25 Mei

1824. Trouwt 8 Juli 1857

met haar neef Franciscüs

Henricus Johannes Net-

scher.

(Zie Tabel E.)

9. Fkancisca Netscher.

Geb. 's Hage 23 Oct.

1826. Trouwt 14 Sept.

1855 met haar neef

Adriaan David V. I).

GoN Netscher.

(Zie Tabel I>.)

10. Gaspar

Constantyn Theo-

DORUs Netscher.

Geb. 's Hage 10

Juli 1829.

11. Adriana

SiBOEDiKA Mathilda

ï^etscher.

Geboren 's Hage

3 Maart 1832; overl.

aldaar 28 Dec. 1808.

Kinderen van

GERARDUS JOHANNES NETSCHER

en

M. T. C. Lucassen.

I [han Théodore Netscher. Geb. Tagal 14 Oct. 1848;

erl. 8 Dec. 1848.

iTON Théodore Netscher. Geb. Tagal 10 Dec. 1849;

erl. 's Gravenhage 11 Oct. 1859.

iNRY Paul Netscher. Geb. Tagal 4 Oct. 1854. Officier

r Ned. Marine , versierd met het Kruis voor Belangr.

ijgsverrichtingen (Atjeh). Trouwt 23 Jan. 1889 te

Gravenhage met Helena Stolk (geb. Brielle 6

lart 1865).

); 'to Netscher. Geb. Tagal 2 Sept. 1855. Oost-Indisch

)ofdambtenaar. Trouwt 1880 te Batavia met

lisabeth Suermondt (geb. Batavia 14 Aug. 1860).

lONiE Netscher. Geb. Soerabaya 29 Nov. 1858. Trouwt

:

Eerste huwelijk 14 Aug. 1879 te Breda met haar neef

jaltherus Gustaaf Suermondt (zoon van Barthold

cob, hierboven vermeld op Tabel B); dit huwelijk

jrd ontbonden in Februari 1885 te Soerabaya.

Tweede huwelijk 24 Dec. 1885 te Batavia met Axel
)lst, Koopman (geb. te Kopenhagen). Uit elk harer

iwelijken is thans ééne dochter in leven.
























